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Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s 
begäran om tillstånd 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 

(domstolen) beretts möjlighet att senast den 30 juni 2022 yttra sig över Svensk 

Kärnbränslehantering AB:s (SKB) begäran om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och 

utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall 

(SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län (mål nr M 7062-14). 

Synpunkter 
SSM konstaterar utifrån SKB:s begäran om tillstånd (aktbil. 244) att bolaget vidhåller sina 

yrkanden i målet oförändrade från de som varit föremål för tidigare huvudförhandlingar 

och som avses i domstolens yttrande till regeringen (aktbil. 239). Dessa yrkanden har 

SSM tidigare tillstyrkt i sina yttranden till domstolen samt under huvudförhandlingarna. 

 

Dessutom noterar SSM att SKB:s villkorsförslag (aktbil. 245) inte innehåller några 

ändringar som berör frågor avseende strålsäkerhet. Villkor nr 13 är oförändrat sedan 

tidigare och omfattar frågor om informationsbevarande samt eventuell övervakning efter 

förslutning, så väl som en övergripande omvärldsbevakning rörande slutförvaring av låg- 

och medelaktivt avfall. SSM menar att detta är ändamålsenligt och förenligt med 

myndighetens ansvar inom dessa områden, inklusive framtagande av framtida föreskrifter 

så väl som särskilda villkor som utfärdas av myndigheten med stöd av lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och strålskyddslagen (2018:396). Mot denna 

bakgrund vill SSM erinra om att ändringar i kärntekniklagen har skett sedan tidigare 

huvudförhandlingar i målet. Ändringarna innebär bl.a. att det krävs tillstånd från 

regeringen för att slutligt försluta ett geologiskt slutförvar. 

 

Att SKB inte föreslår några särskilda villkor som berör kontroll av radioaktiva ämnen, 

vare sig under driften av slutförvaret eller efter dess förslutning, överensstämmer med 

SSM:s uppfattning att det generellt sett inte bör utfärdas varken särskilda villkor eller 

delegation avseende strålsäkerhetsfrågor med stöd av miljöbalken. Dessa frågor bör enligt 

SSM i första hand regleras genom kärntekniklagens och strålskyddslagens bestämmelser 

samt genom utfärdade tillståndsvillkor och myndighetens föreskrifter. Regeringen har inte 

heller utfärdat några villkor avseende strålsäkerhetsfrågor i sitt beslut om tillåtlighet enligt 

miljöbalken den 22 december 2021. 

 

Däremot noterar SSM att regeringen i sitt beslut om tillstånd till SFR enligt 

kärntekniklagen den 22 december 2021 har utfärdat särskilda villkor avseende det totala 
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slutförvarets innehåll av radioaktivitet under dess drifttid, samt det inventarium för 

avfallet per förvarsdel vid förslutning. Det senare är baserat på information som anges i 

ansökningshandlingarna och utgör utgångspunkten för analysen av strålsäkerhet efter 

förslutning som har granskats av SSM under myndighetens beredning av 

tillståndsansökan. 

 

SSM har inga övriga synpunkter på de handlingar i målet M 7062-14 som kungjordes av 

domstolen den 6 april 2022. 

 

_________________ 

I detta ärende har tillförordnade generaldirektören Johan Friberg beslutat. Utredaren 

Michael Egan har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

verksjuristen Anna Rolf och utredaren Anders Wiebert deltagit. 

 

Detta beslut expedieras utan underskrift 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

Johan Friberg 

Michael Egan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


